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Doporučení pro zákonné zástupce žáků při výskytu vší ve škole 

 

Podle § 31 odst. 1, písm. a) zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, v platném znění, je rodič (zákonný zástupce) povinen 
pečovat o zdraví nezletilého dítěte. Je tedy i povinen sledovat výskyt vší a při zaznamenaném výskytu vší je rovněž 
povinen zajistit neodkladně léčbu, tj. odvšivení dítěte. K odvšivování může použít pouze k tomu účelu určené 
přípravky či prostředky a musí dodržet jejich návod k použití. Odvšivovací přípravky je možno aplikovat pouze při 
zjištěném výskytu živých vší.  

Postup při zjištění pedikulózy 

Veš nelétá ani neskáče. Přenáší se těsným kontaktem osob v rodině, v kolektivu dětí, zejména ve školách nebo při 
rekreačních pobytech. K přenosu přispívá také půjčování hřebenů, čepic, vlasových ozdob, spon, apod. 
 
Pokud při prohlídce hlavy dítěte zjistíme přítomnost dospělých vší, můžeme je z vlasů vyčesat hustým hřebenem 
(tzv. všiváčkem) a to tak, že dítě skloní hlavu nad umyvadlo nebo čtvrtku bílého papíru a hřebenem táhneme od týla 
směrem k podložce. Vyčesáváme alespoň 5 minut. Pravidelné vyčesávání vlasů všiváčky představuje jedinou 
možnost účinné prevence před šířením vší. Opakovaným důkladným vyčesáváním vší všiváčkem (alespoň každý třetí 
den) lze již během několika vyčesávání docílit úplného vymizení vší i bez aplikace odvšivovacích přípravků. Rovněž 
ostříhání vlasů na méně než 0,8 cm je další osvědčená metoda jak zamezit výskytu vší. 
 
Přípravek, který by usmrcoval hnidy (vajíčka vší přilepená k vlasům) v současnosti na trhu není. Hnidy z vlasů 
nedokáže odstranit ani hřeben. Jediný způsob jak odstranit hnidy z vlasů je stahovat je po vlasu jednotlivě nehty. 
Lépe to jde z vlasů navlhčených zředěným octem. 
 
K likvidaci vši je možné v současné době použít přípravky, které jsou volně dostupné v lékárnách, např. Diffusil H 
Forte, Pedicul Hermal, Paranit spray. Někdy je nutná jejich opakovaná aplikace. Aplikaci přípravku by měli provádět 
rodiče napadených dětí. Dezinsekčním přípravkem je třeba také ošetřit hřebeny a kartáče, textilie vyprat a 
vyžehlit. 
 
U dítěte, které momentálně nevykazuje známky zavšivení, je třeba po dobu výskytu vší v dětském kolektivu opakovat 
prohlídku hlavy každé dva dny. V případě dítěte, u něhož byl výskyt vši dětské zjištěn, je potřeba prohlédnout také 
ostatní členy rodiny, případně provést jejich odvšivení. 
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Informace pro pedagogické pracovníky o výskytu vší ve škole 

Postup při onemocnění pedikulózou 

1. Pedikulóza (přítomnost živých vší) je považována za přenosné onemocnění. 

 

2. Podle zákona o ochraně veřejného zdraví jsou nemocní povinni podrobit se léčení a zdržet se 

činnosti, která by vedla k dalšímu šíření onemocnění. Za splnění této povinnosti u nezletilých dětí 

odpovídají jejich rodiče. Pokud zákonný zástupce žáka nespolupracuje se školou, může jej ředitel 

školy vyzvat, aby se osobně zúčastnil projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka (§ 

22 odst. 3 písm. b) školského zákona) – této výzvě je zákonný zástupce povinen vyhovět. V případě 

žáků, které rodiče posílají opakovaně do kolektivu neodvšivené, lze doporučit, aby o této skutečnosti 

byl informován příslušný orgán sociální péče. Vedle toho by v úvahu mohla přicházet pokuta 

ukládaná orgánem ochrany veřejného zdraví, a to za přestupek podle § 29 zákona č. 200/1990 Sb., o 

přestupcích. 

 

3. Na základě výše uvedených skutečností pedagogičtí pracovníci soustavně působí preventivně s cílem 

zamezit šíření onemocnění pedikulózou a při zjištění onemocnění u žáka neprodleně informují jeho 

rodiče, požádají je o vyzvednutí žáka ze školy a o zajištění jeho léčení. O výskytu pedikulózy ve 

třídě následně informují všechny rodiče žáků dané třídy (viz příloha č. 1). 

 

4. Zákonní zástupci nemocného žáka při jeho návratu do školy potvrdí úspěšnost léčby (viz příloha č. 

2). V případě pochybností bude škola požadovat potvrzení ošetřujícího lékaře. Při podezření na 

zanedbávání péče o děti má škola oznamovací povinnost vůči orgánům péče o rodinu a sociálně 

právní ochrany dětí. 

 

 
PŘÍLOHA č. 1 

Informace o výskytu pedikulózy (dětských vší) u žáků školy 

Vážení zákonní zástupci, 

tímto Vás informujeme, že se dnes ve školním kolektivu, kam dochází Vaše dítě, vyskytla infekce vší dětskou. Žádáme 
Vás tedy o podniknutí patřičných opatření, aby nedocházelo k dalšímu šíření infekce.  

V Trutnově dne ________________________    ________________________ 
          třídní učitel(ka) 
 
PŘÍLOHA č. 2 
 

Prohlášení zákonných zástupců 
 
Prohlašuji úspěšnost léčby infekčního onemocnění pedikulózou u svého dítěte: 
 
Jméno a příjmení dítěte: _______________________________________  Třída: _____________ 
 
Datum: ________________________ Podpis zákonného zástupce: ___________________________ 
 


